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Hydrocampinae.

Symphonia synophanoses, n. sjd. cT, 19 mm.

Antennae -/^ maal zoo lang als de costaalrand der voor-

vleugels, geelgrijs
;

palpen, kop, thorax lichtgeel, glanzend
;

labiaalpalpen opgericht, het 2*^° lid met lange beharing aan

de voorzijde, het eindlid met een klein driehoekig kuifje.

Voor leugels ovaal ; costaalrand schuin oploopend, tot op onge-

veer 3;^, dan een weinig afloopend
;

punt afgerond ; achterrand

naojfìnoeor horizontaal, aan de vleuo-elbasis, tegen de costa,

verscheidene donkerbruine vlekjes met wit onderbroken, doch

tot de vleugelpunt loopend ; op ^'g eene licht bruine, verblee-

kende dwarslijn, tot op den achtervleugel doorloopend ; op ^U

een dergelijke 2^^^ dwarslijn, voorafgegaan door eene donker

bruine stip en bij den costaalrand in eene groote donkerbruine

vlek uitloopend ; het laatste 4'^*^ deel des vleugels is lichtbruin

en wordt ingesloten door genoemde dwarslijn en de franje
;
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het vertoont verscheidene donkerbruine stipjes en wordt aan

het eind van voor- en achterrand, door 2 groote bruine vlek-

ken begrensd ; de punt des vleugels is tegen de franje door

een donkerbruin, smal streepje begrensd ; franje kort, lichtgeel ;

op het midden der vleugels is een rose weerschijn, terwijl

tegen den achterrand op Vs van af de basis eenige zeer licht

bruine, onduidelijke vlekken zijn. Achtervlengels geel met

witachtig rosen weerschijn ; ook hier komen 2 lichtbruine

dwarslijnen voor, doch minder bruine vlekjes ; op Vi van de

basis een lichtbruine stip ; tegen den achterrand 2 groote duide-

lijke, zwartachtige vlekken ; tegen de franje een zwartbruin

streepje ; franje witgeel ; abdomen wit glanzend ; tibiae wit,

bij de inplanting der sporen door schubben verdikt ; de buiten-

sporen zijn
'/a

^^^^ zoo lang als de binnensporen ;
dijen wit.

Verwant aan S. multipictalis Hampson.

Java (Soerabaja) April.

Pyralinae.

Proteinia cartatalis n. sp. c?. 42 mm.

Antennae \/3 maal de lengte van den costaalrand der voor-

vleugels, geelgrijs ; labiaalpalpen opgericht, lang, bijna 272 maal

langer dan de kop, eindlid V2 ^^^^^ langer dan lid 2 ;
voor-

hoofd afgerond ; thorax bruingeel, glad ; kop geelachtig. Voor-

vleugels ovaal, costa gebogen, achterrand gegolfd, punt iets

uitstekend, binnenrand nagenoeg horizontaal ;
grondkleur bruiu-

grgs ; op Vt van den vleugelbasis 2 helderbruine vlekken ;

op ongeveer 1/2 van de vleugellengte een roodachtigbruine

dwarslijn, een driehoek vormend en tot den binnenrand loopend;

tegen het eind een groote donkerbruine vlek; bij de franjelijn

eene gele dwarsstreep, tegen voor- en binnenrand verbleekend

en aan de zijde van den achterrand door eenen donkerbruinen

smallen dwarsband begrensd; franje bruingrijs, kort. Achter-
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vleugels grijsbruin, miu of meer geelachtig tegen de basaal-

helft; voorrand gebogen, achterrand gegolfd, binnenrand steil;

grondkleur lichter bruingrijs; op ^/^ van de basis eene donker-

bruine dwarslijn, breed begrensd door een grijswit smaller

dwarslijntje; kleur des vleugels boven deze dvv^arslijn donkerder

grijsbruin, daaronder geelbruin; tegen den achterrand een

gegolfde dwarslijn, bruingrijs met wit onderbroken en hier

en daar bruine stippen op het lichter gekleurde gedeelte
;

franjelijn geel, franje geelgrys, kort; abdomen grijsbruin,

puntig; buik grijswit, tibiae lichtgrijs, sporen wit, de buiten-

sporen ongeveer V/o maal langer dan de binnensporen; dijen

witgrijs; onderzijde eenkleurig grijsgeel.

Verwant met F. pallifrons Snellen.

Kei-eilanden.

Scoparinae.

Micraglossa convatalalis n. sp. cT, 17 mm.

Antennae s/^ maal zoo lang als de costaalrand der voor-

vleugels, bruingeel ; kop en thorax bruin
; palpen opgericht,

het 2*^*^ lid lang, reikt tot het eindpunt van den kop, aan de

voorzijde behaard, het eindlid puntig ; voorhoofd afgerond
;

thorax en kop duidelijk afgescheiden ; zuiger opgerold, voor-

vleugels met nagenoeg ongebogen costa ; achterrand gebogen,

binnenrand horizontaal, vleugelpunt een weinig uitstekend,

kleur bruin, tegen de basis geelachtig bruin; op ^/g van de

costa komen 3 donkerbruine vlekken voor, op ^/^ een lichtere,

op ^/s een donker veld, dat door eene lichtere dwarslijn wordt

begrensd; franje lichter bruin; op ^
4, van den binnenrand een

bruine vlek. Achtervleuo-els nao-euoeo- ongeteekend, bruin ge-

kleurd; abdomen bruin met donkere abdominaalringen; tibiae

geel; sporen witgeel; de binnensporen zijn -/g maal langer

dan de buitensporen ; dijfin witachtig. Ader 3 der voorvleugels
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ontspriogt nog voor de middencel, 4 en 5 uit de cel, 7 vr:g
;

middencel der achtervleugels kort, ader 3 komt daaruit, 4 en

5 vergroeid, naderhand weder vrij, 6 en 7 komen van het

bovendeel der cel.

Verwant met M. scoparialis Warren.

Kei-eilanden.

Pyraustinae.

Rhynclietria n. g.

Antennae matig lang; labiaalpalpen neerhangend, zij hebben

ongeveer ^/^ deel der doorsnede van de oogen, aan lengte,

kort, geelbruin ; het eindlid puntig ; oogen groot ; tibiae bij

de inplanting door schubben verdikt. Voorvleugels met ader 2,

uit 2ƒ^ van de middencel, 3 en 4 uit den hoek, 5 nadert 4

tegen den hoek, 6 en 7 vrij, 8 en 9 gesteeld, 10 vrij, 11

gesteeld. Achtervleugels : ader 2 uit ^/g van de midden cel, 3

en 4 uit den hoek, zij naderen elkaar, 5 loopt in den hoek

der middencel met 4 ineen, 6 en 7 vrij, 8 en 9 gesteeld.

Verwant met Furcicena Hampson.

Type R. damasales KI. v. G.

Rhynchetria damasales n. sp. cf, 25 mm.

Antenn-ie ^geelbruin ; kop, palpen, thorax, lichtgeel. Voor-

vleugels eenkleurig lichtgeel, glanzend, ovaal ; costa weinig

gebogen ; achterrand nagenoeg horizontaal ; achtervleugels als

de voorvleugels gekleurd ; tibiae lichtgeel met wit ; abdomen

witachtig, glanzend ; dijen wit.

Java (Soerabaja) April.

Tortricinae.

Eulia terasana n. sp. cT, 18 mm.

Antennae -/s niaal zoo lang als de costaalrand der voor-
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vleugels, lichtbruin, fijn bewimperd ; kop vrij klein ; oogen

matig groot; palpen vrij lang, ongeveer 2^ 4 maal langer dan

de kop, bruin, horizontaal; thorax glad. Voorvleugels direct

zeer breed bij de basis; costa gebogen, achterrand steil, punt

vooruitstekend ; binnenrand horizontaal, bij de basis sterk

gebogen ; tegen den costaalrand bevindt zich geen omslag
;

grondkleur der voorvleugels goudglanzend, bruinachtig, wortel-

veld bruin glanzend, begrensd tot op -/s door een donkerder

gedeelte en 2 donkerbruine dwarslijnen ; P*^*^ lichte streep, en

2de \)xx\m gekleurd; raiddenband donker goudkleurig, glanzend,

met bruin; scliild bruin, voorraudsvlek en voorrandshaakjes

donkerbruin ; franje glanzend geelachtig bruin met enkele

donkere schubben tegen den achterrand. Achtervleugels licht-

geel; abdomen, tibiae en dijen geel; sporen door schubben

omgeven en een weinig verdikt bij de inplanting, overigens

flink gevormd, zoo ook de tibiae.

Kei-eilanden.

Conchylinae.

Eusanthis scardiosana n. sp. cT, 21 mm.

Antennae -/'s maal zoo lang als de costaalrand der voor-

vleugels, bruin, fijn bewimperd; zuiger kort; labiaalpalpen

rechtuitstekend, naar voren verbreed; kop, thorax geel; oogen

vrij groot; costa gebogen; punt stomp; achterrand gelijkmatig

gebogen, 1/2 maal zoo lang als de costaalrand; binnenrand

tegen de vleugelbasis sterk gebogen ; teekening bruin, op

gele grondkleur, eenigszins afwijkend van de gewone

Tortriciden-teekening; wortelveld " geel, luet bruin, begrensd

tot op Vi door een lichtbruine dwarslijn; r''-" lichte streep

geel; middenband donkerder bruin; 2'^^' lichte streep eveneens

geel en doorkruisd met 2 licht'jruine dwarsstreepjes ; voor-

raudsvlek donkerbruin ; schild geelroodachtig met bruin ; voor-
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randvsliaakjes donkerder bruin ; franje bruin, tegen den acbterrand

donkerder. Achtervleugels ougeteekend, licht dof geel; franje

eveneens geel; tibiae dik, bij de inplanting der sporen door

schubben verdikt; dijen geel; abdomen vrij slank, stomp, geel.

Kei-eilanden.

Tinaegeriidae.

Eretmocera thephagones n. sp. g, 14 mm.

Antennae donker bruingrys ; kop en prothorax bruinachtig

geel, rest van den thorax bruin ; labiaalpalpen donkerbruin,

opgericht, voorvleugels ovaal, naar het uiteinde min of meer

puntig uitloopend, zwart en geel gekleurd ; bij de basis is

een geel veldje, dat ongeveer uit een V2 deel van de lengte

des vleugels bestaat, dan een zwarte dwarsband, van den

costaalrand tot den achterrand loopende, waarna weder een

geel veldje komt, ongeveer even breed als het P^'', dat begrensd

wordt door een 2*^^" zwarten dwarsband, breeder dan de P*® ;

vleugelpunt geel ; franje zwartachtig. Achtervleugels geel en

zwart ; zij zijn iets puntig toeloopend en op ongeveer -/s het

breedst ; op het eind komt een zwarte band voor, zich tot op

Vs van de vleugellengte uitstrekkende ; tibiae zwart ; sporen

zwart, bij hun inplanting door zwarte schubben omgeven
;

dijen geel met zwart; abdomen zwart, doch met een gelen abdo-

minaalring ; buik geelachtig; onderzijde als de bovenzijde ge-

kleurd. Ader 4 en 5 der achter vleugels zijn gesteeld.

Java (Soeriibaja) Maart.

Oecophoridae.

HypercalUa inguinaris n. .sp. (/, 23 mm.

Antennae, thorax, kop, geelwit ; labiaalpalpen donkerder
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geel, opgericht, eindlid vrij puntig. Voorvleugels ovaal ; cos-

taalrand gebogen ;
punt afgerond ; achterrand horir^ontaal ; op

ongeveer V2 van de vleugellengte een bruine stip ; bij de franje

aan de vleugelpunt bruine vlekjes ; franje wit, glanzend.

Achtervleugels ongeteekend, zgde-glanzend, zeer licht geel
;

franje der voor- en achtervleugels wit ; tibiae licht geel, bij

de inplanting hunner sporen door schubben verdikt ; abdomen

witglanzend met hier en daar gele beschubbing ; dgen witgeel,

Java (Soerabaja) April.

Hypercallia cuproiïes n. sp. d", 25 mm.

Antennae donkerbruin, zoo ook kop en thorax ; labiaal-

palpen zwartachtig bruin, opgericht, eindlid puntig. Voorvleu-

gels ovaal, costaalrand gebogen ; achterrand nagenoeg horizon-

taal ; vleugelpunt afgerond ; teekening komt met inijinnaris

vrij veel overeen, doch de kleur veel donkerder, koperglanzend,

bruin, tegen de basis verbleekcnd, doch naar de vleugelpunt

donkerder en met bruine beschubbing; franje geelachtig. Ach-

tervleugels donkerder dan de voorvleugels, bij de punt het

donkerst ; tegen de franje bij den achterrand een smalle

band van zwartbruine schubben, welke door bronskleurige

begrensd worden ; de geheele achtervleugel is met bronskleu-

rige schubben bestrooid, doch de groudkleur is koperkleur
;

abdonaen bruingeel, tegen de auaalopening lichter gekleurd
;

tibiae lichtgeel ; sporen en dijen dito gekleurd.

Java (Soerabaja) April.


